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Recepta – pisemne polecenie lekarza, lekarza dentysty, lekarza 

weterynarii lub felczera dla farmaceuty i w mniejszym stopniu dla 

chorego dotyczące leków, które mają zostać użyte w leczeniu 

jest częścią składową dokumentacji medycznej.

Rola:

! informacyjna, 

! ekonomiczna,

! dokumentu prawnego. 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące zapisu leków, 

w tym analgetyków opioidowych, na receptach Rpw obowiązują 

lekarza do stosowania właściwego wzoru. 
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Materiały informacyjne z wzorami recept



FAŁSZYWE WZORY Rpw:

➢ Obciążają lekarzy dodatkowymi, zbędnymi  zapisami.

➢ Zabierają czas lekarzowi.

➢ Wywołują zniecierpliwienie i zniechęcenie lekarzy.

➢ Barierują dostępność analgetyków opioidowych 

pacjentom cierpiącym.

➢ Nadmiar zbytecznej informacji utrudnia wyodrębnienie 

właściwych i istotnych informacji. 

[1]



FAŁSZYWE WZORY Rpw:

„Wzory” recept Rpw - towarzyszące reklamom 

poszczególnych analgetyków opioidowych:

- są „szumem” informacyjnym (dezinformacją);

- nie mają one odniesienia do tekstu 

w należnych (aktualnych) rozporządzeniach 

Ministra Zdrowia;

- wyraz bezkrytycznych działań, wykorzystujących 

słabą orientację lekarzy w odpowiednich 

przepisach regulujących systemem opieki 

zdrowotnej.
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FAŁSZYWE WZORY Rpw:

PYTANIE:

Jak się mają do celów i efektywności akcji:

„WYGRAJMY Z BÓLEM” 

„ULGA W BÓLU”

………
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Dz. Ust. RP z dn. 3 września 2014 r. poz. 1172 ukazało się Rozp. Min. 
Zdr. z dn. 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów 
kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w Rozp. Min. Zdr. 
z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, 
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 
i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1216 oraz z 2011r. Nr 10, poz. 55)



Rpw.

Ø piszemy na recepcie słownie tylko raz (!)
ilość sumaryczną substancji aktywnej 
bez wymieniania jej jakiejkolwiek nazwy(!), 
np."dwa tysiące g"; "sześćset mg”; "jeden g 
dwieście mg"; itp. (skrótem zgodnym z 
międzynarodowym układem podstawowych 
jednostek SI !)

Ø albo w drugiej wersji np."sześćdziesiąt tbl. 
po dwadzieścia mg" (skrót tbl. zgodny z zasa-
dami recepturowymi). 

Polecam pierwszą wersję - mniej pisania.



Rpw.

analgetyk opioidowy 0,040 

60 tbl.

(dwa g czterysta mg)

S.   2 x 1 tbl.

♯



Rpw.

Analgetyk opioidowy krótkodziałający

0,020

120 tbl.

(dwa g czterysta mg)

S.   co 4 h 1 tbl.

♯



Rpw.

Targin 0,040

60 tbl.
(dwa g czterysta mg)

S. 2 x 1 tabl.  (lub co 12 h 1 tbl.) 

♯



Rpw.

Analgetyk opioidowy TTS   25 µg/h

10 plastrów
(dziesięć plastrów po dwadzieściapięć µg/h)

S.   co 3 dni 1 pl.

♯



Rpw.

Analgetyk opioidowy TTS   50 µg/h

10 plastrów
(dziesięć plastrów po pięćdziesiąt µg/h)

S.   co 3 dni 1 pl.

♯



Rpw.

Analgetyk opioidowy TTS   100 µg/h

10 plastrów
(dziesięć plastrów po sto µg/h)

S.   co 3 dni 1 pl.

♯



Rp.

XXX buprenorfina TTS 35 µg/h

10 plastrów

(dwieście mg)

S.   Co 4 dni 1 pl.

♯



Rpw.

Analgetyk opioidowy 100 µg

112 tbl.

(jedenaście mg dwieście µg)

S.   4 tbl./d

♯



Rpw.

Analgetyk opioidowy 50 µg

aerozol 10 dawek 

(dziesięć dawek po pięćdziesiąt µg)

S.   2 dawki/d

♯



Rp.

Tramadol 96 ml

2 op.

S.   Co 4 h 4 dozy

♯



Uwaga:
- zmiana zapisu na 90 dni;
- można wystawić do 3 recept na następujac̨e 

po sobie okresy stosowania nieprzekraczajac̨e 
łącznie 90 dni stosowania;

- nowy ust. 3: sposób dawkowania bez zapisu 
słownego (!) i można zapisywać realne 
dawkowanie np. 1 tbl., 1 doza w razie bólu 
(dotyczy analgetyków o krótkotrwałym 
działaniu); 

- realizowane nie później niż w ciag̨u 30 dni.



Ważna reguła legislacyjna:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia nie mogą być 

zmieniane lub modyfikowane lub dowolnie 

interpretowane przez rozporządzenia podmiotów 

prawnych niższego szczebla administracyjnego 

(np. Departamenty MZ, NFZ, urzędy wojewodów, 

Izby Lekarskie, Izby Aptekarskie itp.) lub 

materiały informacyjne firm farmaceutycznych.

Lekarza i aptekarza obowiązują Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia !!!
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